Polityka Prywatności w aplikacji Halo Granie
1.

Definicje:
a)

Aplikacja - aplikacja mobilna o nazwie Halo Granie udostępniana przez Orange Polska na koncie Orange Polska w
platformach dystrybucji aplikacji mobilnych, służąca do korzystania z Usługi;

b)

Orange - spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al.
Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym w
wysokości 3 937 072 437,00 zł (wpłaconym w całości), NIP 526-025-09-95;

c)

Nju mobile

d)

Pliki Cookie - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe (w tym tokeny), zapisywane i przechowywane przez
nju mobile lub podmioty trzecie na Urządzeniu, na którym Użytkownik korzysta z Aplikacji;

e)

Urządzenie – urządzenie mobilne, na którym można zainstalować Aplikację;

f)

Usługa – usługa Halo Granie, Halo Granie Bez Limitu i każda inna usługa, dostępna poprzez Aplikację;

g)

Użytkownik – osoba, która pobrała i uruchomiła Aplikację.

2.

W niniejszej Polityce Prywatności nju mobile informuje Użytkownika o stosowanych zasadach ochrony prywatności
Użytkownika Aplikacji, a także o zasadach przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji na Urządzeniu Użytkownika
Aplikacji w związku z korzystaniem z Aplikacji.

3.

Użytkownik, działając w celu osobistym lub domowym, w ustawieniach konta w Usłudze (w tym poprzez Aplikację) może
wprowadzić numery telefonów osób, którym będzie odgrywany wybrany przez Użytkownika utwór podczas sygnału
oczekiwania na połączenie.

4.

Użytkownik, działając w celu osobistym lub domowym, w ustawieniach konta w Usłudze (w tym poprzez Aplikację). może
stworzyć grupy osób, dla których będzie odtwarzany ten sam utwór podczas sygnału oczekiwania na połączenie, i podać
nazwę takiej grupy.

5.

W celu wskazania osób lub grup osób, którym będzie odgrywany w Usłudze wybrany przez Użytkownika utwór podczas
sygnału oczekiwania na połączenie, Użytkownik może wyświetlić w Aplikacji dane z książki kontaktów Użytkownika na
Urządzeniu. W przypadku wybrania przez Użytkownika określonych numerów z książki kontaktów i przypisania do nich przez
Użytkownika odpowiednich utworów, numery te będą zapisane w ustawieniach konta Użytkownika w Usłudze. Pozostałe
numery z książki kontaktów na Urządzeniu nie są przesyłane poza Urządzenie.

6.

Wprowadzone przez Użytkownika ustawienia konta Użytkownika w Usłudze będą przechowywane na rzecz Użytkownika w
systemie teleinformatycznym zarządzającym Usługą (na serwerze Orange lub podwykonawców Orange) wyłącznie w celu i w
zakresie niezbędnym do umożliwienia odtwarzania właściwego utworu odpowiednim osobom dzwoniącym do Użytkownika
Tylko Użytkownik, poprzez Aplikację lub poprzez przeglądarkę www, może w każdej chwili zmienić swoje ustawienia konta w
Usłudze.
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7.

Przy uruchamianiu Aplikacji i autoryzacji Użytkownika jako abonenta nju mobile w Urządzeniu Użytkownika zostanie
umieszczony Plik Cookie w celu umożliwienia Użytkownikowi uzyskiwania dostępu do konta w Usłudze poprzez Aplikację na
danym Urządzeniu.

8.

W związku z możliwością zalogowania się przez Użytkownika z poziomu w Aplikacji w serwisie www.facebook.com (dalej
„Serwisie Facebook”) i publikacji w Serwisie Facebook informacji o aktywności Użytkownika w Aplikacji może dojść do
umieszczania w urządzeniu końcowym Użytkownika Plików Cookies przez podmiot świadczący serwis www.facebook.com (w
tym Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub, odpowiednio, Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).

9.

a)

Cele, w jakich wykorzystywane są Pliki Cookies:

Nju mobile wykorzystuje Pliki Cookies „własne” (zamieszczane przez nju mobile, związane ze świadczeniem Usługi przez nju
mobile za pośrednictwem Aplikacji) w następującym celu:
- umożliwienia Użytkownikowi dostępu do konta Użytkownika w Usłudze po uruchomieniu Aplikacji do momentu usunięcia
Aplikacji z Urządzenia;

b)

Aplikacja może wykorzystywać Pliki Cookies „zewnętrzne” (tj. pliki zamieszczane przez podmiot świadczący Serwis Facebook)
w następującym celu:
- umożliwienia Użytkownikowi publikacji informacji o aktywności w Usłudze w Serwisie Facebook (administrator cookies:
Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub, odpowiednio, Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

10. nju mobile informuje Użytkownika, że powinien ostrożnie i świadomie decydować o umożliwieniu korzystania ze swojego
Urządzenia innym osobom, gdyż każda inna osoba korzystająca z tego samego Urządzenia, na którym jest włączona
Aplikacja będzie mogła uzyskać dostęp do konta Użytkownika w Usłudze, a w przypadku zalogowania się przez Użytkownika
do Serwisu Facebook przez Aplikację – także do ustawień i zawartości konta Użytkownika w tym serwisie.
11. Użytkownik może określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do Plików Cookie za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego w swoim Urządzeniu, na którym zainstalował Aplikację. W szczególności Użytkownik może
usunąć Plik Cookie z Urządzenia poprzez funkcjonalność systemu operacyjnego na Urządzeniu Użytkownika (jeśli dany
system operacyjny to umożliwia). Usunięcie lub odinstalowanie Aplikacji zgodnie z procedurą systemu operacyjnego, który
obsługuje Urządzenie Użytkownika, również powoduje usunięcie Plików Cookie.
12. W przypadku, gdyby po zalogowaniu się do Serwisu Facebook poprzez Aplikację były umieszczane Pliki Cookie, w celu
usunięcia tych plików rekomendowane jest wylogowanie się z Serwisu Facebook. Podmiot świadczący Serwis Facebook
może przewidywać w swojej polityce prywatności inne sposoby określania przez Użytkownika warunków przechowywania lub
uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez
Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi
13. Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu przez nju mobile do Pliku Cookie nie powoduje zmian konfiguracyjnych w
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
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